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DANKWOORD 

 

 

Blij ben ik dat het gelukt is mijn proefschrift te mogen verdedigen en dat ook nog 

eens binnen vier jaar; in drie jaar en 5845 dagen om precies te zijn. Dat is niet voor 

iedere promovendus weggelegd. Daarom wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan 

deze bijzondere prestatie
1
 hartelijk danken.  

Het promotietraject was voor mij de tocht der tochten en velen hebben een aandeel 

gehad in het bereiken van de finish. Zo moest de tocht eerst uitgeschreven en 

georganiseerd worden. Ik mocht starten zonder specifieke voorbereiding. In het 

begin van de tocht schaatsten begeleiders mee die mij in het donker de weg wezen, 

maar die op een bepaald moment afsloegen om een andere route te nemen. Het was 

inmiddels licht geworden en op eigen houtje reed ik verder. Ik week vaak af van de 

route vanwege het mooie ijs elders, maar altijd waren er lieden die me weer in de 

juiste richting duwden. Meerdere schaatsers reden een stukje mee en deden 

kopwerk. Ervaren schaatsers gaven advies over aanpak en schaatstechniek. 

Onderweg werd de hoofdtrainer tweemaal gewisseld. Onder elke trainer boekte ik 

progressie. Desondanks werd ik voorbijgestreefd door schaatsers die veel later 

waren gestart. ‘Jij haalt de finish ook wel’, riepen ze me na. Ook achter de 

schermen waren mensen mij goedgezind. Zo vernam ik dat een schaatsster die het 

felbegeerde kruisje al in bezit had, haar trainer had getipt dat ik ergens halverwege 

voort ploeterde en een nieuwe trainer nodig had. Er waren mensen die ervoor 

zorgden dat de route beter begaanbaar werd door het ijs te vegen en obstakels te 

verwijderen. Ik kreeg adviezen over tijdschema’s, hoewel ik die vaak in de wind 

sloeg. Windwakken heb ik niet altijd kunnen ontwijken, maar telkens werd ik van 

droge kleren voorzien. Als ik een tijdje langs de kant zat om bij te komen, kwam er 

                                                 
1 Als kind droomde ik ervan ooit eens een bijzondere prestatie neer te zetten. Op mijn tiende ging ik 

bij wielrennen, maar finishte steevast als laatste. Hardlopen ging mij beter af, maar een groot talent 

was ik niet. Schaatsen op natuurijs was mijn grote passie. Op 26 februari 1986 reed ik de 

Elfstedentocht onder een schuilnaam. Die tocht leerde mij dat het halen van een doel vooral een 

kwestie is van niet opgeven en niemand tegenkomen die je tegenhoudt vanwege het overschrijden van 

een tijdslimiet. 
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altijd wel weer iemand die me op de been hielp en een duwtje in de rug gaf. Ook 

waren er omstanders die voor de nodige afleiding zorgden. Overal waar ik langs 

kwam waren mensen belangstellend en enthousiast. Op het eind werd mijn 

stempelkaart gecontroleerd en geldig bevonden: gelukkig, het was niet voor niets 

geweest. 

Nooit heb ik het idee gehad dat ik de finish niet zou halen, ik vertrouwde erop dat 

het goed zou komen. Ik putte moed uit de trajecten waar ik de slag weer goed te 

pakken kreeg. Ik besef echter terdege dat ik het kruisje in ontvangst mag nemen 

omdat nooit iemand zei: “Stop er maar mee”. 

Mijn grote dank gaat uit naar een ieder die zich in de vergelijking herkent. In het 

bijzonder wil ik mijn promotoren, paranimfen en familie noemen. 

Prof. dr. ir. A. Hasman, beste Arie, jij was de trainer die me ergens halverwege het 

traject in 2006 onder je hoede nam. Als één van de laatsten raakte je betrokken bij 

mijn promotietraject, maar als één van de eersten bracht je mij beginselen van de 

medische informatiekunde bij. Dat was begin jaren ’90 toen ik nog in Maastricht 

studeerde en jij daar hoogleraar was. Je was voor mij de ideale begeleider en 

promotor: kritisch en geduldig waardoor teksten konden uitgroeien tot volwaardige 

artikelen. Vele discussies hebben we gevoerd en vele verkenningen zijn gedaan 

waardoor de inhoud enorm aan kwaliteit heeft gewonnen. Zelf was je altijd heel 

snel met het reageren op een volgende versie van een manuscript. Bovenal bleef je 

begeleiden, ook al ging jij met emeritaat en ik met horten en stoten vooruit. Ik ben 

je daar heel dankbaar voor. 

Prof. dr. H.A. Büller, beste Hans, jij was één van die begeleiders van het eerste uur 

die een andere route nam. Je was destijds heel enthousiast en verzorgde de band 

met de kindergeneeskunde. Ik stel het daarom zeer op prijs dat je in het zicht van 

de finish weer betrokken bent, nu als promotor.  

Beste Jan, fijn dat je mijn paranimf wilt zijn na eerder al ceremoniemeester te zijn 

geweest op de trouwdag van Maaike en mij. Sinds de middelbare school zijn we 

hele goede vrienden. Inmiddels zijn de verjaardagsfeestjes van jou, Hanneke en 

Jens geliefde uitjes voor ons gezin geworden. We gingen vroeger samen op 

fietsvakantie en die slopende ritten bergop waren volgens jou goed voor het 

doorzettingsvermogen. Ik heb daar veel aan gehad. Beste Jos, ik ben blij jouw 

vurige wens om ooit eens paranimf te zijn in vervulling te kunnen laten gaan. 

Natuurlijk ben ik ook blij dat je mij als collega terzijde wilt staan. Nu maar hopen 
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dat ook je wens om een vraag te mogen beantwoorden in vervulling gaat… Ik vrees 

er nu toch aan te moeten geloven om samen met jou een marathon te lopen. 

Lieve pa en ma, heel dankbaar ben ik voor de ruimte die jullie mij van jongs af aan 

gaven om me te ontplooien in richtingen die ik zelf verkoos. Jullie stonden 

onvoorwaardelijk klaar om mij en mijn ‘broertje’ en ‘zusje’ te helpen en boden 

altijd een veilige thuishaven. Dat geldt nu ook voor onze gezinnen. Deze 

‘wetenschap’ is belangrijk geweest voor het promotietraject.  

Lieve schoonouders, jullie hebben mij gestimuleerd weer te gaan studeren en 

hadden veel belangstelling voor het onderzoek. Bovenal hebben jullie een 

fantastische dochter op de wereld gezet die mij in vuur en vlam zette en waarmee 

ik een gezin stichtte. Veel dank voor jullie gastvrijheid en het ondersteunen van ons 

drukke gezin zodat ik meer tijd had voor het onderzoek. 

Beste Harry & Anke, Emmy & Kasper en Joost & Lilian, veel dank voor jullie 

belangstelling als broer, zus, zwagers en schoonzussen. De vele, gezellige 

familiebijeenkomsten gaven telkens welkome afleiding. Gelukkig hadden Laura, 

Marnix, Jorwen, Bodil, Paiva, Anne, Lotte en Stan vooral belangstelling voor mijn 

capaciteiten als tikker of voetballer en vroegen zij niet naar de vorderingen van 

mijn onderzoek.  

Lieve Tijmen, Hielke, Jelmer en Emma, wat ben ik trots op jullie. Jullie zijn 

geboren in de loop van mijn promotieonderzoek en het mooie is dat jullie de 

plechtige verdediging bewust mee kunnen maken. Bovendien konden jullie helpen 

bij de omslag van dit proefschrift. Dat maakt het voor mij extra waardevol. Ik hoop 

dat jullie mij het oneigenlijk gebruik van ouderschapsverlof niet kwalijk nemen. 

Lieve, lieve Maaike, ik besef hoe ongelooflijk veel geluk ik heb met jou aan mijn 

zijde. Als er één persoon op de wereld is die het recht had te zeggen: ‘Nu is het 

genoeg’, dan ben jij het. Je hebt er nooit gebruik van gemaakt. Je steunde me van 

begin tot eind en door dik en dun terwijl jij ook je scholing en werk had als 

verpleegkundige en daarnaast vier kinderen het leven schonk die op al jouw 

aandacht en zorg konden rekenen. Jouw tocht vroeg om net zo’n lange adem als die 

van mij. ‘Hora est’ luidt ook voor jou. 

 

Hilco Prins 

Heino, september 2012




